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olomoucký aRcidiecézní infoRmátoR

o přípravách 
beatifikace 
čtrnácti 
pražských 
mučedníků 
informuje nový 
web

Přípravy na říjnové bla-
hořečení Čtrnácti praž-
ských mučedníků, brat-
rů františkánů zabitých 
15. února 1611, již lze 
sledovat prostřednic-
tvím oficiální interneto-
vé stránky této význam-
né duchovní události 
letošního podzimu.

objevovat dnes 
víru – nové cesty 
evangelizace 
v evropě

V historickém bavor-
ském arcibiskupském 
městě Freising se usku-
tečnil ve dnech 30. srpna 
až 1. září již 16. kongres 
Renovabis. Zhruba 370 
účastníků ze 30 zemí 
diskutovalo na téma 
„Objevovat dnes víru 
– Nové cesty evangeliza-
ce v Evropě“. 

Pastýřský list olomouckého arcibiskupa 
k Roku víry

Drazí bratři a sestry, 
Svatý otec Benedikt XVI. vydal list, kterým vyhlásil Rok 
víry. Rád bych vás seznámil s jeho hlavními myšlenkami. 
Rok víry začíná 11. října 2012 – u příležitosti padesátého 
výročí zahájení Druhého vatikánského koncilu – a skon-
čí o slavnosti Ježíše Krista Krále, 24. listopadu 2013.  
Na datum zahájení připadá také dvacáté výročí vydání 
Katechismu katolické církve. Ten byl vyhlášen blahosla-
veným Janem Pavlem II., aby všem věřícím ukazoval sílu 
a krásu víry. Cílem tohoto roku je prohloubení víry a ob-
nova církve. Té je možné dosáhnout také skrze svědectví, 
jež svým životem vydávají věřící. Už tím, že žijí ve světě, 
jsou křesťané povoláni, aby vyzařovali slovo pravdy, které 
nám zanechal Pán Ježíš. 

21. říjen – Misijní neděle



Pastýřský list k Roku víRy

Drazí bratři a sestry, 
Svatý otec Benedikt XVI. vydal list, kte-
rým vyhlásil Rok víry. Rád bych vás se-
známil s jeho hlavními myšlenkami. Rok 
víry začíná 11. října 2012 – u příležitosti 
padesátého výročí zahájení Druhého va-
tikánského koncilu – a skončí o slavnosti 
Ježíše Krista Krále, 24. listopadu 2013. 
Na datum zahájení připadá také dvacá-
té výročí vydání Katechismu katolické 
církve. Ten byl vyhlášen blahoslaveným 
Janem Pavlem II., aby všem věřícím uka-
zoval sílu a krásu víry. Cílem tohoto roku 
je prohloubení víry a obnova církve. Té je 
možné dosáhnout také skrze svědectví, 
jež svým životem vydávají věřící. Už tím, 
že žijí ve světě, jsou křesťané povoláni, 
aby vyzařovali slovo pravdy, které nám 
zanechal Pán Ježíš. 
Víra roste tehdy, když se prožívá jako 
zkušenost přijaté lásky a předává se dál 
jako zakoušená milost a radost. Díky ní 
může náš život vydávat plody, neboť víra 
rozšiřuje naše srdce v naději a umožňuje 
nám, abychom vydávali životodárné svě-
dectví: ano, otevírá srdce a duše těch, kdo 
odpovídají na Pánovo pozvání, aby přil-
nuli k jeho slovu a stali se jeho učedníky. 
Jedině skrze víru tedy víra roste a posiluje 
se. Neexistuje jiná možnost jak získat jis-
totu ohledně svého života, než svěřovat 
se stále dokonaleji do náruče lásky, kte-
rá se zdá být vždy větší, neboť má 
svůj původ v Bohu. Doufáme, píše 
Svatý otec, že věřící budou svým 
životem stále věrohodněji o své 
víře svědčit, že v tomto roce znovu 
objeví obsah víry, kterou vyzná-
vají, slaví, žijí a vkládají do svých 
modliteb, že budou přemýšlet nad 
samotným aktem víry. K víře nutně 
patří také veřejně vydávané svědec-
tví a angažovanost. Křesťan nikdy 
nesmí přemýšlet o víře jako o sou-
kromé záležitosti. Víra znamená 
rozhodnutí být s Pánem a žít s ním, 
rozumět důvodům, proč věřit, nést 
odpovědnost za to, v co se věří a od-
vážně ji hlásat všem lidem, jak to 
církev jednoznačně předvedla už 
při Letnicích. Dar Ducha Svatého 
nás uschopňuje k misijnímu po-
slání a posiluje naše svědectví, aby 
bylo upřímné a nebojácné. 
V tomto roce bude mít pro nás roz-
hodující význam návrat k dějinám naší 
víry, budeme upírat svůj pohled na Ježíše 
Krista, neboť „od něho naše víra pochází 
a on ji vede k dokonalosti“ (Žid 12, 2). 
Budeme hledět na Pannu Marii, která pro 
svou víru přijala andělovo slovo a uvěřila 
zprávě, že se má stát Matkou Boží (srov. 
Lk 1, 38). Budeme hledět na apoštoly, kte-
ří skrze víru opustili všechno a vydali se 

Pastýřský list olomouckého arcibiskupa k Roku víry

následovat svého Pána (srov. Mk 10, 28). 
Uvěřili slovům, jimiž on hlásal Boží krá-
lovství, přítomné a uskutečněné v jeho 
osobě (srov. Lk 11, 20). Oni žili ve spo-
lečenství s Ježíšem, který je vedl svým 
učením a předával jim nová pravidla ži-
vota, podle nichž měli být po jeho smrti 
poznáni jako jeho učedníci (srov. Jan 13, 
34–35). Pro svou víru se vydali do celého 
světa, následovali příkaz zvěstovat evan-
gelium všemu tvorstvu (srov. Mk 16, 15) 
a nebojácně všem lidem hlásali radost 
ze zmrtvýchvstání, jehož byli věrnými  
svědky. 
Rok víry bude též dobrou příležitostí 
k intenzivnějšímu svědectví milosrd-
né lásky. Víra bez lásky nevydává žádné 
ovoce, zatímco láska bez víry je pouhým 
sentimentem, trvale vydaným napospas 
pochybám. Víra a láska se navzájem po-
třebují tak, že jedna dovoluje druhé, aby 
se realizovala svým vlastním způsobem. 
Víra nás uschopňuje, abychom Krista 
poznali, a jeho láska nás vybízí, abychom 
mu sloužili všude tam, kde se on stává na-
šim bližním na cestě životem. Kéž tento 
Rok víry znovu utvrdí náš vztah s Kristem 
Pánem, neboť jedině v něm se skrývá jisto-
ta, s níž můžeme hledět do budoucnosti, 
a záruka skutečné a trvalé lásky. K životu 
křesťanů patří radost i utrpení. Kolik sva-
tých žilo v samotě! Kolik věřících prochází 

i v dnešní době zkouškou Božího mlčení, 
ačkoliv by raději slyšeli jeho útěšný hlas! 
Životní zkoušky, jež nám pomáhají poro-
zumět tajemství kříže a dávají nám podíl 
na utrpeních Kristových (srov. Kol 1, 24), 
jsou předzvěstí radosti a naděje, k nimž 
víra směřuje: „Když jsem slabý, právě 
tehdy jsem silný“ (2 Kor 12, 10), ujišťuje 
svatý Pavel.

Drazí bratři a sestry, 
k slovům Svatého otce přidávám jen po-
zvání k praktickému kroku. V našich 
farnostech uspořádáme krátké kurzy 
modlitby, pro které jsem připravil malou 
pomůcku. Ta je k dispozici na každé faře 
stejně jako celé znění dopisu Svatého otce 
(ten najdete i na webových stránkách ar-
cibiskupství). Rád bych, abyste se zapojili 
všichni, kteří jen trochu můžete. Pozná-
ní Boha není jen věcí rozumu, ale i srdce 
a vůle. Čím hlubší je osobní vztah, tím vět-
ší je touha po dalším poznání. Čím větší je 
radost z Boha, ze života s ním, tím větší je 
touha přivést k němu všechny, na kterých 
nám záleží. I to patří k Roku víry. 

Pod vedením zkušeného učitele, 
třeba kněze či katechety vytvořte 
skupiny. Začneme se věnovat čtvr-
tému dílu katechismu. Počítá se 
s prací ve společenství i s domácí-
mi úkoly pro jednotlivé účastníky, 
s modlitební praxí i společným sdí-
lením. 
Věřím, že kdo objeví přínos mod-
litby ve společenství, začne ho vy-
hledávat. Tak mohou z účastníků 
kurzu vzniknout i trvalá modliteb-
ní společenství. Ta se mohou stát 
skutečnou duchovní rodinou, kde 
se kromě modlitby mohou sdělovat 
osobní zkušenosti života s Bohem 
a získávat povzbuzení od druhých 
a zakoušet duchovní zázemí. Spo-
lečenství samo bude umožňovat se-
tkání s Bohem uprostřed těch, kteří 
se scházejí v Ježíšově jménu. Stane 
se živou buňkou církve a znamením 
Boží přítomnosti pro okolí. Podob-

ně může kurz inspirovat k založení tradice 
společné modlitby v rodinách.
Děkuji všem, kteří se zapojí a pomohou 
udělat tento první krok na naší cestě du-
chovní obnovy, oživení víry a uskutečňo-
vání výzev Druhého vatikánského konci-
lu.
K tomu vám všem ze srdce žehná

arcibiskup Jan 

Snímek Josef Pala
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list z kalendáře

PŘÍPRAVA NA JUBILEUM 
PŘÍCHODU 
SV. CYRILA A METODĚJE, 
které budeme slavit v roce 2013
Přípravu začínáme modlitbou:

Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila 
a Metoděje, aby jim hlásali evangelium 
slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme 
s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém 
životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni 
spojeni v jednotě víry a lásky. Amen.

říjen 2012 
1. říjen – Mezinárodní den seniorů – slaví se od roku 1991, z rozhodnutí OSN
2. 10. 1921 se narodil ve Chvalčově P. Stanislav Vaněk, čestný kanovník Kolegiátní 

kapituly u sv. Mořice v Kro-
měříži, žijící na odpočin-
ku ve farnosti Šternberk  
(91. narozeniny) 

11. 10. 1962 byl zahájen Druhý vati-
kánský koncil (50 let)

17. 10. 1912 se narodil papež Jan 
Pavel I. (Albino Lucia-
ni), který nečekaně zemřel  
28. 9. 1978 po pouhých 33 
dnech svého pontifikátu 
(100 let) 

20. 10. 1812 se narodil Cyprián Le-
lek, slezský buditel, katolický kněz (200 let) 

21. říjen – Misijní neděle                         (jpa) 

úmysly aPoštolátu modlitby
říjen 2012

Úmysl všeobecný 
Aby se nová evangelizace rozvíjela v nejstarších 
křesťanských zemích.
Úmysl misijní 
Aby slavení Světového dne modliteb za misie vyús-
tilo v obnoveném závazku k evangelizaci.
Úmysl národní 
Aby pomazání ke královskému kněžství nás 
uschopňovalo pro službu církvi a světu.

listoPad 2012
Úmysl všeobecný 
Aby biskupové, kněží a všichni služebníci evangelia odvážně svědčili o věrnosti ukřižo-
vanému a vzkříšenému Pánu.
Úmysl misijní 
Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům.
Úmysl národní 
Za apoštolskou horlivost při hlásání evangelia v současné společnosti.

Druhý vatikánský koncil

3O L D I N
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aktuality
archeologové odhalili velkomoravské osídlení olomouce

Během archeologického výzkumu u olomouckého kostela Panny Marie Sněžné 
odhalili na konci srpna pracovníci Národního památkového ústavu doklady o exis-
tenci kostela z doby velkomoravské. Nález podle nich potvrzuje množící se doklady 
o kontinuitě Olomouce jako správního a církevního sídla po pádu Velké Moravy. 
Významný objev byl učiněn v rámci záchranného archeologického výzkumu při 
rekonstrukci schodiště vedoucího 
ke kostelu Panny Marie Sněžné na 
náměstí Republiky.
„Pod hmotou barokního schodiště 
byla odkryta unikátně dochovaná pů-
vodní konfigurace terénu se souvrs-
tvím z 9. a 10. století. Z těchto vrstev 
bylo získáno několik desítek fragmen-
tů vápenných malt, fragment omítky 
a především zlomky antické pálené 
střešní krytiny,“ vyjmenovává pra-
covník odboru archeologie územního 
pracoviště NPÚ v Olomouci Pavel 
Šlézar. Uvedené nálezy podle něho 
naznačují, že v blízkém okolí existoval 
kostel z velkomoravského a pozdější-
ho období a k výrobě jeho střechy byla 
druhotně použita keramická střešní 
krytina starší opuštěné stavby z doby 
římské. „Odkrytý byl také příkop raně 
středověkého olomouckého hradu 
a pozůstatky gotického klášterního 
kostela minoritů,“ dodává Šlézar.
Objevené kulturní vrstvy podle pracovníka památkového ústavu přiléhaly do těsné 
blízkosti příkopu, který je pozůstatkem po opevnění olomouckého předhradí. Počát-
ky tohoto opevnění spadají už do velkomoravského období a celý systém sloužil až do 
14. století, kdy byl zasypán a nahrazen novou kamennou hradbou. Dalším odkrytým 
pozůstatkem původního opevnění raně středověkého hradu bylo kamenné základové 
zdivo románské hradby. „Tyto objevy přinesly světlo do mnohaleté diskuze o podobě 
olomouckého hradu, který v raném středověku zaujímal prostor Petrského a Václavské-
ho návrší, a který je poprvé zmiňován kronikářem Kosmou k roku 1055,“ vysvětluje 
Šlézar a dodává: „Již od velkomoravské epochy byl hrad tvořen opevněnou akropolí na 
Václavském návrší.“  Jiří Gračka

výstavy slovanský unionismus a velehrad poutníků
Na počátku měsíce září byly v prostorech Velehradského domu sv. Cyrila a Metodě-
je otevřeny dvě vzájemně se doplňující výstavy. 
První z nich s názvem Slo-
vanský unionismus před-
stavuje veřejnosti unio-
nistické snahy v Evropě 
v 19. a v první polovině 20. 
století s Velehradem jako 
jedním z důležitých center 
těchto snah. Autorkou vý-
stavy je Anežka Kindlero-
vá ze Slovanské knihovny 
v Praze. Druhá výstava Ve-
lehrad poutníků, připrave-
na Mgr. Petrem Hudcem, 
pohlíží na Velehrad jako 
na poutní místo. Doku-
mentuje vznik a proměny velehradské poutní tradice v dějinách. Obě výstavy čerpají 
z bohatého obrazového materiálu uchovávaného ve velehradském archivu. Vedoucí od-
boru kultury a památkové péče Zlínského kraje Mgr. Pavel Macura ocenil výstavu jako 
hodnotný příspěvek do mozaiky aktivit chystaných nebo již realizovaných v rámci jubi-
lea 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Zlínský kraj rovněž 
na uspořádání výstavy finančně přispěl. Návštěvníci Velehradu mohou výstavy navštívit 
do konce letošního roku.  Petr Hudec

nový vedoucí arcidiecézního 
archivu

Již bezmála rok působí ve funkci vedou-
cího arcidiecézního archivu v Olomouci 
ThLic. Mgr. Vít Hlinka.
Narodil se 1. 5. 1979 v Třinci. Po studiu 
střední elektrotechnické průmyslové 
školy studoval v letech 1998 až 2004 te-
ologii a filozofii na Univerzitě Palackého 
v Olomouci. Po ukončení magisterského 
programu zahájil studium interního dok-
torandského programu na Katedře cír-
kevních dějin a dějin křesťanského umění 
na Cyrilometodějské teologické fakultě 
Univerzity Palackého v Olomouci, v jehož 
rámci dne 11. září 2007 obhájil licenciátní 
práci na téma „Eschatologické perspekti-
vy v Čechách od počátku vlády císaře Karla 
IV. po doznívání chiliastické periody v hu-
sitství“. V letech 2008 až 2011 studoval 
dějiny umění a církevní dějiny na Gregori-
ánské univerzitě v Římě Facoltà di Storia 
e Beni Culturali della Chiesa na Pontificia 
Università Gregoriana v Římě. Archivnic-
tví studoval pod vedením prof. Tomislava 
Mrkonjice, archiváře vatikánského archi-
vu. V rámci svého italského pobytu se za-
měřil zvláště na studium středověku, kdy 
absolvoval stáže – Università degli Studi 
Roma Tre – Facoltà di Lettere e Filosofia 
a Scuola Superiore di Studi Medievali  
 e Francescani. 

Po návratu z Itálie působí vedle práce 
v arcidiecézním archivu jako odborný asi-
stent na Katedře církevních dějin a dějin 
křesťanského umění na Cyrilometodějské 
teologické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci, kde vyučuje dějiny antiky, 
dějiny středověku a etnické a náboženské 
konflikty.
Vít Hlinka je ženatý, má dceru Stelu.  
Ve volném čase se vedle četby rád věnuje 
turistice a vodáctví. Josef Pala

O L D I N
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aktuality
kurz čtení božího slova v liturgii v olomoucké arcidiecézi

Vzdělávací kurz pro lektory olomoucké arcidiecéze, který jim má pomoci ve správ-
ném předávání Božího slova, vstupuje s podzimními měsíci do své druhé půle.  
Nabídka čtyř doplňujících se přednášek určených lektorům Božího slova všech  
děkanátů olomoucké arcidiecéze je ojedinělým počinem, k němuž dal impuls v loň-
ském roce olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner spolu se svým pomocným 
biskupem Mons. Josefem Hrdličkou.
Zahájení kurzu se uskutečnilo na podzim loňského roku a do letošního května téměř 
polovina děkanátů olomoucké arcidiecéze absolvovala ucelenou sérii přednášek Mons. 
Josefa Hrdličky, doc. Petra Chalupy a MgA. Martiny Pavlíkové.
Po letních měsících nyní opět vzni-
ká prostor k tomu, aby se vzdělá-
vací kurz uskutečnil také v dalších 
děkanátech.
Co je náplní přednášek a jak jsou se-
řazeny?
První zahajovací setkání lektorů 
vede světící biskup Mons. Josef 
Hrdlička. Ve své přednášce odha-
luje a představuje službu lektora 
na základě vybraných biblických 
textů, pojednávajících o předávání 
Božího slova. Dále poukazuje na duchovní rozměr této významné služby, její nesmírný 
přínos pro osobu lektora, ale také na zodpovědnost toho, kdo Boží slovo předává.
Biblista P. Petr Chalupa zase umožňuje pohled na Písmo svaté jako celek. Ukazuje lek-
torům, jak je Bible rozdělena a jak se v ní orientovat, a hovoří také o překladech textů 
Písma svatého a jejich rozdílech.
Druhá půle vzdělávacího kurzu je pak věnována mluvenému projevu jako prostředku 
srozumitelného a kvalitního předání Božího slova. Ve dvou setkáních, z nichž první je 
teoreticko–praktické a druhé čistě praktické, pomáhá Martina Pavlíková lektorům pro-
nikat do mluvené podoby českého jazyka a seznamuje je s pravidly spisovné výslovnosti 
i s nezbytnou hlasovou a mluvní technikou. To vše směřuje a má sloužit ke srozumitel-
nému předání myšlenek daného textu, který je ovšem potřeba logicky rozčlenit, dát mu 
jasnou strukturu a přehlednost.
Koordinátorkou jednotlivých přednášek je pastorační asistentka Martina Pavlíková,  
e-mail: pavlikova@arcibol.cz, tel.: 603 977 711. Martina Pavlíková

výstava na faře v mostkovicích připomíná mons. františka cinka
V neděli 9. září se za účasti věřících uskutečnila na faře v Mostkovicích vernisáž 
výstavy Život a cesta Mons. Františka Cinka. Stalo se tak v den, ve kterém byl Mons. 
Cinek před 46 lety na Velehradě pohřben.
Výstava ho představuje jako vědce, spisovatele, kněze, člověka společenského, ale také 
jako jedince, na kterého dopadají chmury života. Výstava je doplněna o jeho publika-
ce, které jsou volně k prolistování. Vernisáži předcházela mše svatá, kterou celebroval 
Mons. František Polášek. Realiza-
ce výstavy se ujala Arcibiskupská 
knihovna Olomouc ve spolupráci 
s farností Mostkovice. V rámci vý-
stavy byla vytištěna také drobná 
publikace o Mons. Cinkovi, která 
je k dispozici zdarma na faře nebo 
také v kostele v Mostkovicích.
Proč právě Mostkovice? František 
Cinek se narodil ve Stichovicích, 
které jsou dnes součástí obce Most-
kovice. V roce 1950 musel odejít 
v veřejného života do ústraní, proto 
se vrátil zpět do svého rodného kra-
je, kde až do své smrti v roce 1966 působil a vykonával kněžské povinnosti. Výstava je 
umístěna v místnosti jeho někdejší pracovny.
Výstavu na faře bude možné shlédnout až do 28. října každé nedělní odpoledne po svá-
tostném požehnání (15 hod.). Poté bude výstava přesunuta buď do prostor Cyrilome-
todějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, nebo na Velehrad; tedy 
v obou případech na místo, na kde Mons. Cinek působil, na místo, ke kterému měl 
vztah.  Miroslav Výmola

setkání lektorů božího slova 
v olomouci již po desáté

Letošní rok je pro setkávání lektorů 
Božího slova olomoucké arcidiecéze vý-
ročním. V červnu roku 2005 se setkání 
uskutečnilo poprvé, a to vzápětí po prá-
vě dokončeném vzdělávacím kurzu pro 
lektory celé arcidiecéze. Závěr tohoto 
kurzu byl vlastně startem pro olomouc-
ká setkávání. První dva roky vítala ku-
rie lektory celé arcidiecéze na jaře a na 
podzim, další roky se nicméně ustálilo 
jedno setkání na konci října.
Na programu nebyly pouze přednášky 
zaměřené na budování vztahu ke slovu 
Božímu (P. Jan Mach, Mons. Josef Nuzík, 
Mons. Jiří Paďour, Mons. Josef Hrdlička, 
Mgr. Tomáš Parma), ale také poslech au-
dionahrávek čtení z Písma svatého profe-
sionálními interprety, divadelní předsta-
vení, vystoupení s kompozicí o sv. Pavlovi, 
návštěva Arcidiecézního muzea v Olo-
mouci a poslech duchovní hudby. Cílem 
takto pestrého programu bylo – a nadále 
bude – obnovovat a prohlubovat v poslu-
chačích vztah k Božímu slovu a zároveň 
jim umožnit, aby si uvědomili obrovský 
přínos lektorské služby pro slavení mše 
svaté i pro samotnou osobu lektora, aby 
člověk, pověřený touto službou, rozpo-
znával a uvědomoval si nesmírnou krásu 
a duchovní hloubku, která se mu nabízí, 
ale zároveň přijal odpovědnost, s jakou 
lektorskou službu vykonává. K dosažení 
daného cíle napomáhá společenství lekto-
rů, které se sjíždí z různých farností a dě-
kanátů. Po společně prožitém programu 
si potom vzájemně předávají své lektor-
ské zkušenosti a zkušenosti z organizo-
vání této služby v jednotlivých farnostech. 
Setkání lektorů v Olomouci je zakončeno 
v odpoledních hodinách mší svatou.
Program letošního výročního setkání 
nabídne ohlédnutí pastorační asistentky 
Martiny Pavlíkové za uplynulými osmi 
lety, v nichž se setkávala nejen s lektory 
olomoucké arcidiecéze, ale také s bohos-
lovci a kněžími. Dalším bodem programu 
bude prohlídka katedrály sv. Václava a po 
ní opět občerstvení a rozhovory o prakti-
kování lektorské služby ve farnostech zú-
častněných lektorů. 
Kdy a kde? V sobotu 27. října od 10 do  
15 hod. ve druhém patře kurie v Olomou-
ci na Biskupském nám 2. Srdečně jsou 
zváni všichni, kterým leží na srdci důstoj-
né a kvalitní vykonávání lektorské služby 
u nich ve farnosti. Program a informace 
najdete na stránkách: www.ado.cz

Martina Pavlíková
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aktuality
zemřel P. alois Randa 

Ve věku 85 let zemřel 7. září 2012 
v uherskohradišťské nemocnici P. Alois 
Randa, dlouholetý farář v Osvětima-
nech. 
P. Alois Randa se naro-
dil 18. června 1927 ve 
Veselí nad Moravou. 
Na kněze byl vysvě-
cen 5. července 1970 
v Brně, poté působil 
jako kaplan v Bánově 
a na Velehradě. Samo-
statně působil jako farář v Osvětimanech 
(1977 až 2009), také jako exkurendo pro-
vizor v Boršicích u Buchlovic (1981) a ex-
kurendo administrátor v Syrovíně (1982 
– 1985) a ve Stříbrnicích (1990 – 2009). 
Od 1. dubna 2009 odešel do důchodu, 
bydlel na faře v Boršicích u Buchlovic 
a podle možností vypomáhal v duchovní 
správě. Pohřben byl 13. září na hřbitově 
v Osvětimanech. (jpa)

zemřel P. ladislav navrátil
Ve věku 87 let zemřel 28. srpna 2012 
v nemocnici ve Frýdku-Místku P. Ladi-
slav Navrátil, emeritní farář v Palkovi-
cích.
Zesnulý kněz pocházel z olomoucké ar-
cidiecéze, narodil se 16. 11. 1925 v Rad-
slavicích u Přerova, kněžské svěcení přijal 
v Olomouci 11. 12. 1949. Působil v du-
chovní správě v Čechách, v letech 1958 
až 1964 pracoval jako dělník v cukrovaru 
v Prosenicích, od roku 1967 byl téměř 40 
let duchovním správcem v Palkovicích.

(jpa)
o přípravách beatifikace 
čtrnácti pražských mučedníků 
informuje nový web

Přípravy na říjnové blahořečení Čtr-
nácti pražských mučedníků, bratrů 
františkánů zabitých 15. února 1611, 
již lze sledovat prostřednictvím oficiál-
ní internetové stránky této významné 
duchovní události letošního podzimu.  
Na webu www.pragamartyres.eu zájemci 
mj. naleznou informace o programu sa-
motného blahořečení i předcházejících 
a následujících doprovodných akcí.
Návštěvníci těchto internetových stránek 
se mohou podrobně seznámit s aktuál-
ními informacemi, průběhem beatifi-
kačního procesu či programem samotné 
slavnosti i souvisejících akcí. Nechybí ani 
životopisy čtrnácti mučedníků či popis 
událostí, které vyústily v zabití františkán-
ských bratří, již byli obviněni z ukrývání 
pasovských vojsk v prostorách pražského 
kláštera u chrámu Panny Marie Sněžné.
Mnohé jistě zaujmou i texty věnované vý-
znamu působení uvedených bratří nebo 
obsáhlá fotogalerie. Informace na tomto 
webu budou průběžně doplňovány.  (čbk) 

objevovat dnes víru – nové cesty evangelizace v evropě
V historickém bavorském arcibiskupském městě Freising se uskutečnil ve dnech 
30. srpna až 1. září již 16. kongres Renovabis. Zhruba 370 účastníků ze 30 zemí 
diskutovalo na téma „Objevovat dnes víru -Nové cesty evangelizace v Evropě“. 
Kongres zahájil předseda německé biskupské konference arcibiskup Robert Zollitsch 
a ředitel Renovabis P. Stefan Dartmann, SJ. Úvodní referáty přednesli profesorka filo-
zofie Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz z Erlangenu a prof. Tomáš Halík z Prahy. Oba na-
hlíželi na téma evangelizace z jiného úhlu. Prof. Gerl-Falkovitz zdůraznila spojení víry 
a rozumu. Upozornila na nejrůznější spojení obou pojmů, které se mnohým dnes jeví 
jako zcela odlišné ba protichůdné pojmy. Podle jejího mínění je pro novou evangelizaci 
důležité poukázat na rozumové aspekty víry a ukázat smysluplný charakter nábožen-
ství. Profesor Halík naproti tomu poukázal, že evangelizaci je třeba obrátit dovnitř círk-
ve. Evangelizace pro něho 
neznamená „expanzi křes-
ťanství“ nebo „obracení po-
hanů“, ale mnohem spíše 
„obrácení se křesťanů“. Jde 
o to žít své křesťanství v jeho 
původní podobě, ne samoli-
bě, ale s ochotou být služeb-
níkem. 
Dalšími referenty byli Dr. Hu-
bert Schönemann z Erfur-
tu, Dr. Tomislav Markič ze 
Zagrebu a Prof. Dr. András 
Máté-Tóth ze Szegedu. Kro-
mě pódiové diskuze, probíhala také řada workshopů a otevřených rozhovorů k tématu 
kongresu. Závěrečnou úvahu přednesl emeritní biskup z Rotterdamu Adrian van Luyn, 
SBD, který je pravidelným aktivním účastníkem kongresu.
Česká republika byla tentokrát hojně zastoupena. Kromě emeritního i současného se-
kretáře České biskupské konference, Mons. Ladislava Hučka a Mons. Tomáše Holuba, 
přijeli zástupci Ackermann-Gemeinde, Charity ČR, Radia Proglas, České křesťanské 
akademie i Moravskoslezské křesťanské akademie. Jiřina Štouračová

za evropským dědictvím přicházeli lidé i do arcibiskupského paláce
Více než dva tisíce návštěvníků zavítalo ve dnech 6. až 9. září do olomouckého  
arcibiskupského paláce, který se v rámci oslav Dnů evropského dědictví otevřel 
v prodloužené otevírací době a nabídl také večerní prohlídky.

„Počet návštěvníků dosáhl jen během ví-
kendu čísla 1895, což je mnohonásobně 
více než loni,“ uvedl vedoucí turistického 
provozu paláce Martin Kučera. Důvodem 
velkého zájmu turistů o prohlídku sídla 
olomouckých biskupů mohla být mimo jiné 
i skutečnost, že program byl ve večerních 
hodinách zpestřen hudebním doprovodem 
a návštěvníkům byli o víkendu k dispozici 
průvodci v historických kostýmech.
„Návštěvníci mohli během večerních pro-
hlídek, které končily až kolem desáté hodi-
ny večerní, zažít nezapomenutelnou večer-

ní atmosféru hry světel a stínů,“ zmínil Kučera a dodal: „Velký dík patří všem, kdo se 
o zdárný průběh akce zasloužili, zvláště výborným průvodcům za jejich ochotu a nasa-
zení.“  Jiří Gračka

v bílé vodě bylo otevřeno jedinečné muzeum internovaných řeholnic 
Od 7. září 2012 má Bílá Voda u Javorníka muzeum internace řeholnic. Obec na 
hranici s Polskem se od 50. let minulého století stala shromaždištěm stovek řehol-
ních sester různých řádů a kongregací. Mnohé z nich odpočívají na místním hřbi-
tově.
Právě internaci a život sester v Bílé Vodě bude nové muzeum příštím generacím připo-
mínat. Slavnostního otevření muzea byl přítomen kardinál Dominik Duka i ostravsko-
opavský biskup František Václav Lobkowicz. Pozvání přijala řada dalších představitelů 
církevního, politického, podnikatelského a kulturního života Olomouckého kraje a pol-
ského příhraničí.   Aleš Pištora
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Centrum laických aktivit
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc
tel.: 587 405 245
e-mail: laici@arcibol.cz

centRum laických aktivit
komunita blahoslavenství

Duchovní cvičení pro ženy
Téma: Žena – oděná sluncem; termín: 25. až 28. října
Duchovní cvičení pro ženy. V Mariině škole objevit krásu a důstojnost svého ženství, 
nechat se uzdravovat a proměňovat Ježíšovým světlem! Součástí jsou biblické tance 
a gesta jako způsob modlitby. Dále v programu: přednášky, liturgie, adorace a možnost 
duchovních rozhovorů
Přihlásit se můžete: www.blahoslavenstvi.cz, e-mail: akce@blahoslavenstvi.cz 

Pravidelné sobotní odpoledne
Téma: Svatost všedního dne; termín: 3. listopadu od 14.30 do 17 hod. (možno setrvat na 
společné modlitby + agape až do 21 hod.)
Tradiční sobotní odpoledne s přednáškou Přátelství se svatými v nás podněcuje touhu 
po svatosti. Přednáší sestra Veronika Barátová.
Toto setkání je zároveň oblastním setkáním charismatické obnovy, program setkání 
může být upraven.

Programy probíhají v Evangelizačním centru Komunity Blahoslavenství, 783 16 Dola-
ny 24; bližší informace: www.blahoslavenstvi.cz

manželská setkání
Víkend pro ženy na téma: Ženská spiritualita. Posvátné stezky – devět duchovních tempe-
ramentů – se uskuteční ve dnech 5. až 7. října.
Místo konání: Dům setkání, Dolní Albeřice
Jak se setkávám a žiji s Bohem? Jak se nechávám sytit jeho štědrostí? Stávám se jeho 
„partnerkou na celý život“? V čem mně to pomáhá při naplňování mého životního po-
slání a v mé roli ženy, manželky a matky. 
V programu se vystřídají podobně jako v předchozích setkáních: krátké přednášky, 
osobní zamyšlení v tichu, sdílení ve skupinkách, společné modlitby, zpěv, mše, tanec, 
vycházka do okolí, neformální povídání atd.
Bližší informace: www.setkani.org
Přihlášky:  Gita Vyleťalová, Pivovarská 3, 794 01 Krnov, tel.: 554 613 234, 731 625 616, 
e-mail: gita.vyletalova@email.cz

duchovní obnova mužů 
Téma: Modlitba a poznání sám sebe v duchovním životě – se uskuteční ve dnech 12. až 
14. října
Místo konání: Diecézní středisko mládeže Archa v Rajnochovicích
Modlitba je jako samotný život. Má svůj vývoj a úskalí, pocity výhry, či prohry. Někdy 
můžeme trpět či prožívat euforii. Proto je dobré si najít čas na to, abychom se pokusili 
poznat modlitbu a její vývoj ve společenství s jinými muži. V Bibli se píše o Bohu, že 
je láska i pravda. Jaký jsem však já sám? Poznám se, či poznávám se? Hledám pravdu 
o sobě a ve skutcích, které žiji? Jaký to má vliv na můj život s Bohem...
Bližší informace: www.setkani.org
Přihlášky:  e-mail: jkundrat33@gmail.com, tel.: 725 634 149
Počet míst omezen kapacitou objektu.

tvořivý víkend pro maminky s dcerami
Téma: Klíče aneb odemkni své fantazii – se uskuteční ve dnech 12. až 14. října v Domě 
setkání v Albeřicích
Neobyčejný víkend pro starší dívky ( 9 – 15 let) a maminky
Program: malování horkými vosky, výroba korálů z ovčího rouna, malý dramatický 
workshop, židovské – biblické tance, modlitba gesty i pohybem, sdílení, zpívání, mod-
litba i ticho. Zažijete ticho a opravdovou tmu v noci (při vyjasnění i hvězdy, přímo na 
dosah ruky)
Bližší informace: www.setkani.org, e-mail: gita.vyletalova@email.cz, tel.: 554 613 234, 
731 625 616

moravskoslezská křesťanská 
akademie

Region Kyjov
• Místo a čas konání: Farní kostel Kyjov
19. října, 19.15 hod.
PhDr. Josef Pala – Minulost a současnost 
Svatého Hostýna (přednáška bude dopl-
něna světelnými obrazy) 

Region Olomouc
• Místo a čas konání: Arcidiecézní muze-
um, Václavské nám. 3, Olomouc
6. října, 10.30 – 15.00 hod.
XIII. Bioetická Konference & I. Work-
shop – MEDICÍNA A PRÁVO 
Ve spolupráci s Ústavem sociálního lékař-
ství a zdravotní politiky LF UP, Etickou 
komisí FNO a LF UP a Arcidiecézním 
muzeem Olomouc 
• Místo a čas konání: Arcidiecézní muze-
um – sál Mozarteum, Olomouc
24. října, 17 hod.
Mgr. Vladimír Böhm (Academia Re-
rum Civilium – Vysoká škola politických 
a společenských věd v Kolíně) – Mayský 
kalendář o konci světa?

Region Prostějov
• Místo a čas konání: Cyrilometodějské 
gymnázium, Komenského 17, Prostějov
17. října, 17.45 hod.
Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. – Co 
určuje naši cestu životem 

Region Šumperk
• Místo a čas konání: Farní středisko, Kos-
telní náměstí 4, Šumperk
19. října, 19 hod.
Doc. Stanislav Balík – Letnice 20. století – 
II. vatikánský koncil a české země 

Region Zábřeh
• Místo a čas konání: Katolický dům v Zá-
břehu, Sušilova 38
23. října, 17.30 hod.
Roman Vehovský – Sedm let na stopu
• Místo a čas konání: Katolický dům v Zá-
břehu, Sušilova 38
16. října, 17.30 hod.
Mgr. Jan Růžička – Václav Drbola – mu-
čedník babického procesu 
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misijní neděle
informace z národní kanceláře 
Papežských misijních děl

100 let od založení PMD v Čechách a na 
Moravě
Spolek Díla šíření víry (první ze čtyř Misij-
ních děl, dnes Papežské misijní dílo šíření 
víry) byl v Čechách a na Moravě zaveden 
roku 1911, kdy byl prohlášen v úředních 
diecézních listech. V roce 1912 byl uveden 
v život ustavením diecézních, vikariátních 
a farních ředitelů a vydáváním „Věstníku“ 
v českém jazyce nákladem 10 000 výtisků. 
Vydáváním časopisu a ústřední správou 
Díla bylo pověřeno ředitelství pražské, 
kterému byl zároveň svěřen úkol pečovat 
o další jeho osudy v naší vlasti. 

oslavy misijní neděle
Misijní neděli mohou doprovázet před-
nášky, besedy, videoprojekce, výstavy, 
žehnání svící, vigilie, adorace a modlitba 
růžence. Děti se rády zapojují do tradič-
ních akcí PMD (Misijní koláč, Misijní 
jarmark, Pohled pro misie, Misijní bon-
bónek apod.), zpívají misijní hymnu, po-
dílí se na přípravě liturgie i tím, že svými 
převleky v obětním průvodu připomínají 
děti různých kontinentů. Ideální je přihlá-
sit děti do Misijního klubka. Světový den 
modliteb za misie s sebou přináší kromě 
pravidelných bohoslužeb a misijních sbí-
rek na projekty Papežského misijního díla 
šíření víry i řadu dalších aktivit, na které 
vás srdečně zveme.

misijní most modlitby 2012  
– sobota 20. října v 21 hod.

Před 86 lety vyhlásil Svatý otec Pius XI. 
každou předposlední říjnovou neděli za 
Misijní neděli, kterou od té doby na celém 
světě organizuje Papežské misijní dílo 
šíření víry. Tento celosvětový den modli-
teb je spojený s finanční sbírkou, z níž se 
pravidelně podporují projekty na pomoc 
nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1100 
misijních diecézích). I letos přicházíme 
v rámci misijních oslav s nabídkou vytvo-
ření společného Misijního Mostu Mod-
litby (dále MMM), a to v předvečer le-
tošní Misijní neděle, tj. v sobotu 20. října  
v 21 hod. Všichni zájemci se mohou doma 
či v kostele sejít, zapálit svíčku a pomodlit 
se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za 
misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za 
šíření radosti evangelia na celém světě. 
Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem 
požehnány v kostele. 

PROSÍME všechny, kdo se chystají za-
pojit do MMM nebo dalších akcí spoje-
ných s Misijní nedělí, aby o plánovaných 
aktivitách stručně informovali kancelář 
PMD. Všem, kteří Misijní neděli jakým-
koliv způsobem podpoříte, upřímně dě-
kujeme!

dopis k misijní neděli 
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 21. října 2012

Milí přátelé misií,
v jedné chudé krajině se stal zajímavý příběh. V zemi byl řadu let válečný konflikt a mno-
ho chudých lidí přišlo často i o to málo, co měli. Bylo obtížné najít obživu, a to zvláště 
v odlehlých rybářských oblastech, které byly válkou a chudobou zasaženy nejvíce. Když 
se však počítal výtěžek sbírek z farností během Misijní neděle, došlo k nečekanému 
překvapení. Diecéze, do níž patřily chudé rybářské oblasti, dala ve srovnání s ostatními 
o mnoho víc. Velmi brzy se přišlo i na to, čím to bylo. Chudí rybáři, kteří dobře věděli, 
co bída a hlad znamená, se totiž rozhodli věnovat pro misie výtěžek jednoho dne, a tím 
pomoci lidem, kteří trpí třeba ještě větší nouzí.
Prožíváme světovou Misijní neděli, ke které nás zve sám Svatý otec a jehož letošní mi-

sijní výzva je spojená s Rokem víry. Při-
pomíná nám, že víra je světlo, jež nesmí 
být nikdy ukryto; nejdůležitější dar, kte-
rý si nemůžeme nechat pro sebe. V této 
chvíli chci každému z Vás poděkovat za 
všechno, co jste si během loňské Misijní 
neděle i přes uplynulý rok nenechávali 
pro sebe, ale rozdělili se (mnohdy ze 
svého nedostatku) s potřebnými v misi-
ích. Celkem jsme dostali přes 26 milio-
nů korun, z toho 14 milionů bylo z Mi-
sijní neděle, osm milionů jste věnovali 
chudým dětem a necelé čtyři miliony na 
bohoslovce v misiích. Zprávy, které do-
stáváme z misií, potvrzují, jak je tato 
pomoc opravdu potřebná a dobře vyu-
žívaná – zvláště když je nesená Vašimi 
modlitbami, oběťmi a láskou!
Protože situace v misiích vyžaduje i na-
dále naši velkou pozornost, dovoluji si 
Vás i letos požádat o štědrou spolupráci. 
Výtěžkem Misijní neděle chceme letos 
podpořit především pomoc do Zambie, 

aby se mohlo ve třech diecézích postavit pět far a tři kláštery, rozšířit dva řeholní domy, 
opravit zchátralý dům, koupit jedno auto a audiovizuální techniku pro pastorační ak-
tivity místní radiové stanice, uskutečnit biblický formační program, zaplatit formaci 
katechistů apod. 
Kromě této sbírky na Misijní neděli máme od letošního roku na starosti sponzorování 
přibližně 300 bohoslovců ze čtyř seminářů v Zambii, na Srí Lance a Papui-Nové Gui-
neji. Jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti se mohou stát sponzory konkrétních 
bohoslovců a být s nimi v kontaktu. Rok studia stojí 15 000 Kč. Kvalitní vzdělání, lékař-
skou péči i základní pomoc sirotkům, hladovým a jinak trpícím dětem chceme umožnit 
v Zambii, Ugandě, na Srí Lance, v Indii a dalších pěti zemích. Další informace získáte 
na našem novém webu: www.missio.cz

Během jednoho dne se 
toho děje v misiích mno-
ho. Kvůli bídě musí např. 
zemřít 15 000 dětí. Najdou 
se ale i rybáři, kteří nejedí, 
aby výtěžek jednoho celého 
dne mohli věnovat misiím. 
Pokud chceme, můžeme se 
k nim připojit, a právě tím-
to způsobem oslavit 100 
let od vzniku Misijních děl 
u nás. Kéž nás v našem mi-
sijním úsilí každým dnem 
vede Panna Maria, Králov-
na misií. P. Jiří Šlégr

národní ředitel 
Papežských misijních děl
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misijní neděle
multimediální dvd – misijní 
neděle

Již v loňském roce jsme pro vás připravili 
stále aktuální multimediální DVD, které 
obsahuje: 11x VIDEO, 11x AUDIO, 210x 
FOTO a 129x INFO souborů. Naleznete 
zde videoklipy, řadu informací o Misijní 
neděli a náměty k jejímu slavení, posel-
ství Svatého otce, homilie, plakáty, hym-
nu PMDD, výstavy, fotogalerie, přehled 
činnosti PMD, zajímavosti ze světa misií, 
misijní růženec světla, vigilii, informace 
o prožívání iniciačních svátostí v misiích 
a další. DVD má pomoci k dobré přípravě 
a prožití říjnové Misijní neděle. DVD lze 
využít ve farnostech, komunitách, ško-
lách, společenstvích i rodinách. 

misijní neděle v Radiu Proglas
V sobotním růženci 20. října od 20.30 
hod. budeme pamatovat na misie, každý 
desátek obětujeme za jeden kontinent; 
v 21 hod. se moderátor pomodlí modlitbu 
za misie z Kancionálu č. 032. Přímluva za 
misie a na misijní úmysl zazní ve chválách 
v týž den večer a v neděli 21. října ráno 
a večer.
Myšlenka na den od P. Jiřího Šlégra, ná-
rodního ředitele PMD, zazní v neděli  
21. října v časech 5.30, 11.57 a 17.55 hod. 
V tutéž neděli bude v 9 hod. přímý přenos 
slavnostní mše svaté z kostela Nanebevze-
tí Panny Marie v Havlíčkově Brodě. Hlav-
ním celebrantem bude P. Marek Adam-
czuk, OMI, českobudějovický diecézní 
ředitel PMD. Po mši svaté zazní v 10 hod. 
poselství papeže Benedikta XVI. k Misijní 
neděli. Prosba za misie zazní také v poled-
ní modlitbě Anděl Páně a v Modlitbě rodin 
v 18 hod.

český rozhlas 2 – Praha
V neděli 21. října bude v 9 hod. přímý 
přenos slavnostní mše svaté z kostela sv. 
Bartoloměje v Pardubicích. Hlavním cele-
brantem bude P. Jiří Šlégr, národní ředitel 
PMD. Všichni jste na uvedené pořady sr-
dečně zváni.

nabídka nových misijních materiálů

Misijní kalendář 2013 – Zambijský Bambo (ze života budoucích kněží)
Kalendář je věnovaný tématu, bez něhož by misie nebyly misiemi. Pohledem domoro-
dých lidí se totiž díváme na kněžská povolání. Samozřejmostí je 12 unikátních pohled-
nic a kompletní kalendária, svědectví ze života bohoslovců, misionářů i domorodců; 
podrobnosti o projektech, které v misiích z ČR podporujeme. Naší radostí bude, když 
kalendář udělá radost vám!

Výroční zpráva PMD 2011
Hezká barevná brožura, kte-
rá na 36 stranách představu-
je grafy, statistiky a informa-
ce o projektech Papežských 
misijních děl. Dozvíte se, do 
kterých misijních zemí putu-
je pomoc z České republiky 
a samozřejmě, že zde nalez-
nete finanční výroční zprávu 
PMD a zprávu nezávislého 
auditora. Uvedené informa-
ce jsou doprovázeny pouta-
vými fotografiemi.

Misijní křížek
Malý kovový křížek se šňůrkou pro pověšení na krk. Křížek má na sobě pět tradičních 
misijních barev a hodí se opravdu pro každého. Je to dobrý symbol pro každého misio-
náře.

Svíčka missio
Krásná středně velká kulatá svíčka (průměr 5 cm a výška 6 cm) s misijním potiskem: 
„Missio – Rozdělme se o svůj chléb a svou víru!“ Hodí se pro nejrůznější setkání, mod-
litby i jako dárek. 

Misijní zápalky 100 let PMD
Zapalme svá srdce pro Boha a věnujme misiím jeden den. Při používání těchto zápalek 
připomínajících 100 let PMD, můžete krátkou modlitbou pamatovat na potřebné v mi-
siích. Když je budete používat při zapalování svíček ke společné modlitbě, mohou vám 
připomenout společenství modlitby těch, kterým v misiích pomáháme. Zápalky nám 
tedy „posvítí“ na důležitost a aktuálnost světových misií i na to, že právě na tento účel 
můžeme věnovat výtěžek jednoho dne. 

Igelitová taška s logem PMD
Hodí se pro každodenní použití, vejdou se do ní věci formátu A4. Vám a vašemu okolí 
může připomínat Papežská misijní díla.

Nový web Papežských misij-
ních děl – www.missio.cz
Na svátek sv. Benedikta, pat-
rona Evropy, spustila Papež-
ská misijní díla v ČR nový web 
www.missio.cz 
Na tomto misijním portále na-
leznete přehledně uspořádané 
všechny informace týkající se 
činnosti PMD u nás i v misij-
ních zemích. Duchovní správci 
farností ocení zejména infor-
mace k blížící se Misijní neděli 
(podněty k prožití, materiály, 
přehled sbírek, projekty pod-
pořené z peněz vybraných na 
Misijní neděli), jakož i dostatek 
možností, jak se mohou členové farností a různá farní společenství zapojit do podpory 
Misijních děl - např. skrze sedm tvořivých aktivit, činnost Misijních klubů a klubek nebo 
modlitbou za misie. Katecheté zde naleznou rubriku k misijní výchově dětí a dostatek 
podnětných materiálů. Vše je provedeno v moderních technologiích a poutavé grafice. 

Více informací:
Papežská misijní díla

543 51 Špindlerův Mlýn 33
tel./fax: 499 433 058, tel.: 604 838 882

číslo účtu: 72540444/2700
e-mail: pmd@missio.cz

web: www.missio.cz
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centRum PRo katechezi
nová kniha v řadě „nebraňte dětem přicházet“

V Kartuziánském nakladatelství vyšel pátý 
díl knížky „Nebraňte dětem přicházet  
– Postavy Nového zákona“. Po třech dí-
lech, které obsahovaly podněty vycházející 
ze všech tří nedělních cyklů a po čtvrtém 
dílu, který se zabýval starozákonními bib-
lickými postavami, se pátý díl zaměřuje na 
postavy Nového zákona. Součástí knihy je 
zpracovaný táborový námět, který v podo-
bě her shrnuje to, o čem mluví předchozí 
stránky. Kniha je pomůckou pro „dětské“ 
bohoslužby nebo katecheze pro děti, lze 
ji využít v hodinách náboženství, na mi-
nistrantských setkáních či v rodinách, pro 
zopakování si evangelia nebo k obohacení 
znalostí. Ačkoli je kniha zaměřena na děti 
mladšího a středního školního věku, lze ji 
využít i u předškolních dětí. Knihu můžete 
zakoupit v Karmelitánském knihkupec-
tví nebo u nakladatele – tel: 549 241 588,  
e-mail: jirkabrauner@gmail.com 
Pokud byste si chtěli zakoupit celý cyklus 
pěti knih, nabízí pan Brauner navíc jako dar zdarma příručku „Dopis Jiřímu – rok s ka-
techetou“, která obsahuje nejen náměty pro celoroční práci s dětmi, ale i další tábor, 
tentokrát o sv. Pavlovi.   Jana Zehnalová

film Pavol vi.
Životopisný film nabízí pohled na osobu a život papeže Pavla VI. (1897 – 1978) i dobo-
vé události a společnost, v níž žil jako kněz, biskup a papež. Film však papeže i celkové 
dění představuje pouze z jednoho úhlu pohledu. Proto doporučujeme, jestliže se film 
bude promítat v menších skupinkách, aby po jeho zhlédnutí následovala diskuze, která 
by doplnila a ucelila pohled na tohoto muže a dokončila některé témata, jež jsou ve filmu 
pouze naznačena. Papež Pavel VI. je pro církev významný především jako muž, který 
pokračoval v díle svého předchůdce pape-
že Jana XXIII., předsedal druhé polovině 
II. vatikánského koncilu, jejž také přivedl 
ke zdárnému konci, a po dokončení tohoto 
celocírkevního sněmu dbal o uvedení jeho 
reforem do života církve. 
V letošním roce si připomínáme 50. výročí 
od zahájení II. vatikánského koncilu, a je 
tedy možné po zhlédnutí filmu věnovat pro-
stor také tomuto tématu. Film představuje 
Pavla VI. jako papeže v bouřlivých dobách, 
člověka, který musí čelit jako kněz fašis-
tickému režimu, jako biskup a papež soci-
álním bouřím a také bouřím uvnitř církve. 
Dále je zde představen jako autor encykliky 
Humanae vitae, která mluví o posvátnos-
ti manželské lásky a lidského života, dále 
také jako papež, který začal mezinábožen-
ský dialog, a především jako papež, který 
touží a volá po tom, aby křesťané pomáhali 
světu budovat civilizaci lásky. 
Dále film nabízí například témata Boží pro-
zřetelnost, svoboda člověka a jednota církve. Snímek připomíná tíživou situaci papežů, 
kteří na sobě vnímají velkou tíhu odpovědnosti vyplývající z dění v církvi i ve světě. Tuto 
tíhu na sobě nese i současný papež, a může se tak stát motivací pro to, abychom pro něj 
a také pro své kněze a biskupy častými modlitbami vyprošovali Boží požehnání a dary 
Ducha Svatého pro moudré a odvážné zastávání jejich služby. 
Film je vhodný pro mládež a dospělé. Ve slovenském dabingu si jej můžete objednat na 
adrese: www.paulinky.cz, cena jednoho kompletu (2 DVD) je 499 Kč.

konference „následuj krista“
V srpnu letošního roku jsme se za kate-
chetické centrum zúčastnili zaškolovací 
víkendové konference „Následuj Kris-
ta“. Jednalo se o druhou etapu cyklické-
ho evangelizačního programu pro farní 
společenství. Autorem a záštitou tohoto 
programu je Chritslife – sdružení katolic-
kých laiků, které za podpory místního ar-
cibiskupa působí v arcidiecézi Baltimore 
(USA). Tento program se snaží nabídnout 
konkrétní odpověď na výzvu k nové evan-
gelizaci. Skládá se ze tří sedmitýdenních 
cyklů. První stupeň cyklu „Objev Kris-
ta“ je zaměřený na první evangelizaci, 
druhý stupeň „Následuj Krista“ formuje 
účastníky ve vztahu s Kristem a třetí stu-

peň „Odevzdej Krista“ vybízí a formuje 
k aktivnímu životu katolického křesťana, 
který je spojen také s vlastní evangelizač-
ní činností. Konferenci pořádali slovenští 
redemptoristé ve spolupráci se salesiány 
a Katolickou univerzitou v Ružomberku. 
Přednášeli zde členové Christlife. Jako 
účastníci této konference jsme zde byli 
uvedení do logiky celého tohoto evange-
lizačního programu a seznámeni s jeho 
prvními dvěma stupni. Kněžím, kate-
chetům a pastoračním asistentům mů-
žeme nabídnout seznámení s materiály, 
které jsou pro tento program vytvořené, 
a osobní konzultaci k této evangelizační  
činnosti. Martina Orlovská
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centRum PRo katechezi

Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 241, 739 344 128
e-mail: katecheti@arcibol.cz
skype: olkatecheti
web: www.ado.cz/katechete

Příprava na svátost smíření dnes 
Tato malá příručka slouží k přípravě ke svátosti smíření. Mohou ji použít pravidelní ná-
vštěvníci zpovědnice, které trápí jednotvárnost, ale i ti, kteří ke svátosti smíření zamíří 
jednou za čas a příprava je pro ně těžká. 
Publikace je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole nás čekají základní otázky a od-
povědi na téma svátost smíření. V další části se seznámíme s průběhem slavení svátosti 
smíření. Ta začíná zpytováním svědomí, lítostí, následuje předsevzetí a vlastní zpověď, 
po které kněz uděluje kajícníku pokání a rozhřešení. Další kapitola obsahuje osob-
ní modlitbu k Duchu Svatému, úvodní otázky a podněty ke zpytování svědomí podle  
Desatera. V kapitole „Praktické rady pro řešení nelehkých životních situací“ nalezneme 
odpovědi na otázky v oblasti morálky typu: „Proč je hříchem intimní život před svat-
bou? Proč nelze vyzkoušet život s partnerem? Co mám dělat, když nám lékař diagnos-
tikoval neplodnost?“ aj. V závěru je přehled kontaktů, například na Asociaci center pro 
rodinu.
Tuto publikaci vydala Matice cyrilometodějská a zájemci si ji mohou objednat na  
e-mailu: redakce@milujte.se či na adrese redakce Milujte se! (Časopis Milujte se!, Řím-
skokatolická farnost, Vranov nad Dyjí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí), nebo ji zakoupíte 
v prodejnách (i v eshopu) Matice cyrilometodějské.  Veronika Fialová

Rok víry 
V posledních letech jsme často mohli slyšet, mimo jiné i z úst Sva-
tého otce Benedikta XVI., o krizi víry, která je příznačná především 
pro evropský kontinent. V souvislosti s touto krizí víry je součas-
ná církev vyzývána k nové evangelizaci. V tomto kontextu se Svatý 
otec rozhodl vyhlásit Rok víry, který začíná 11. října 2012 a skončí  
24. listopadu 2013. U příležitosti oznámení vyhlášení Roku víry na-
psal Svatý otec apoštolský list PORTA FIDEI. Papež v tomto listě vysvětluje, proč se roz-
hodl vyhlásit Rok víry a vybízí k jeho intenzivnímu prožití. Mluví zde o víře a nutnosti 
nového objevení cesty víry tak, abychom se jako křesťané nestali světlem, které zhaslo, 
a nastiňuje možnou cestu, po níž se můžeme vydat. Základem této cesty je lépe poznat 
a znovu vyznat svoji víru. Všichni věřící jsou vyzváni k tomu, aby si tento text důklad-
ně přečetli a rozjímali nad ním. Toto rozjímání může být přípravou na začínající Rok 
víry. Doporučujeme, aby především katecheté, ale také další aktivní farníci, nezůstávali 
pouze u osobní reflexe tohoto textu, ale aby jej četli společně v menších skupinkách, 
spolu prosili Ducha Svatého o inspiraci a moudrost v uchopení tohoto textu do svého 
osobního i farního života a společně diskutovali na toto téma, sdíleli své názory a nápa-
dy. Při těchto modlitbách a úvahách je třeba mít neustále na paměti, že cílem Roku víry 
nemá být navýšení naší vnější aktivity, ale obroda víry jak osobní, tak farního společen-
ství. Plné znění tohoto listu najdete na internetové adrese: www.tisk.cirkev.cz v rubrice  
Dokumenty.  Martina Orlovská

Pozvání na tři setkání  
v roce 2013

Milí katecheté, při čtení tohoto článku 
se vám bude hodit váš diář na rok 2013. 
Srdečně bychom vás totiž chtěli pozvat 
na tři setkání, která se uskuteční v roce, 
který biskupové naší vlasti nazvali Rokem 
Eucharistie a Svatý otec Rokem víry. Rádi 
bychom vás pozvali na VII. arcidiecézní 
setkání katechetů, které se bude konat 
na Velehradě v gymnáziu ve dnech 25. až 
27. ledna 2013. Postní rekolekce vedené 
otcem biskupem Pavlem Posádem je pro 
vás rezervována na Svatém Hostýně na  
1. až 3. března 2013. Otec biskup při ní 
bude hovořit o třetí iniciační svátosti  
– Eucharistii. O prázdninách se pak usku-
teční na Velehradě od 4. do 8. srpna 2013 
duchovní cvičení pro katechety a animá-
tory farních společenství.
Věříme, že tato setkání pro vás budou 
nejen chvílemi odpočinku a přátelského 
sdílení, ale i časem milosti a nasměrová-
ní na Krista, který je prvním a nejlepším 
katechetou. 
To vám vyprošuje a za vás se modlí tým 
z katechetického centra.

bude vás zajímat
• Růžencová pouť na Svatém Hostýně se koná v neděli 7. října.

• Dušičková pouť na Svatém Hostýně bude v sobotu 13. října (po mši svaté, která začí-
ná v 17 hod., následuje světelný průvod na lesní hřbitov) a také v neděli 14. října. 

• Čtrnáctá svatohubertská pouť na Svatém Hostýně bude v sobotu 20. října.
Program pouti: 9.15 = Lovecká hudba a signály – Trubači OMS Přerov, 10.00 = Průvod 
k obrázku sv. Huberta, 10.15 = Svatohubertská mše svatá, kterou celebruje arcibiskup 
Jan Graubner; hudba a zpěv od Petra Vacka a Josefa Selementa v provedení: Trubači 
OMS Přerov a komorní smíšený sbor COLLEGIUM VOCALE 

• Po dobu poutní sezony v Provodově u Zlína, která končí v neděli 21. října, budou zde 
slouženy v neděli dvě mše svaté: v 10.15 hod. a ve 14.30 hod.

• Dušičková pouť v Provodově u Zlína se koná v neděli 21. října, mše svatá je v 16.30 
hod. a po ní následuje světelný průvod na místní hřbitov.

• Celostátní setkání animátorů seniorů 
se koná ve čtvrtek 25. a v pátek 26. října 
v Hradci Králové. Akce je určena lidem 
různých věkových kategorií z celé ČR, kte-
ří se věnují nebo chtějí věnovat pastorační 
práci se seniory (na diecézní úrovni, ve 
farnostech, domovech pro seniory apod.). 
Bližší informace a přihlášky: Biskupství 
královéhradecké, Diecézní centrum pro 
seniory, Velké nám. 35, 500 01 Hradec 
Králové, tel.: 495 063 661, 737 215 328, 
734 435 368, e-mail: animatori@bihk.cz, 
www.animatori.cz, skype: animatori-CR
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Centrum pro rodinný život
Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc 
tel.: 587 405 250 – 253
e-mail: rodina@arcibol.cz
e-mail: reznickm@arcibol.cz

Program klas – klub aktivních 
seniorů

V dubnu jsme zahájili program KLAS. 
Klub aktivních seniorů je určen všem seni-
orům, kteří chtějí svůj seniorský věk pro-
žívat aktivně. 
KLAS probíhá formou pravidelných se-
tkání (jednou za 2 týdny 2 hodiny) v malé 
skupině. Každé setkání je zaměřeno na 
jedno konkrétní téma. Program zahrnuje 
diskuzi na dané téma, trénování paměti, 
nenáročnou pohybovou aktivitu, relaxač-
ní techniky. Zveme všechny seniory bez 
ohledu na věk, zdravotní stav, nábožen-
ské vyznání nebo politické přesvědčení. 
Jedinou podmínkou je fyzická i psychická 
schopnost účastnit se připraveného pro-
gramu. 
Bližší informace najdete na našich strán-
kách. Senioři, jste zváni! Koordinátorka 
programu: Bc. Lucie Cmarová (roz. Še-
vrová), e-mail: olsenior@senior.cz, tel.:  
733 755 955

setkání žen v obtížných 
životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či 
rozvedené ženy na pravidelná setkání ve 
Farním domě u sv. Václava v Olomouci. 
Nejbližší setkání bude 9. října od 16 hod. 
s MUDr. J. Krausovou na téma: Umění 
zdraví. Další setkání se uskuteční 6. listo-
padu. Mgr. Alžběta Drexlerová bude mít 
připraveno téma: Biblický pohled na ženu. 
Bližší informace: 
Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 250-1, 
e-mail: reznickm@arcibol.cz

Přirozené plánování rodičovství 
(PPR)

Chtěli byste lépe rozumět přirozenému 
biorytmu ženské plodnosti? Toužíte po 
děťátku, nebo potřebujete početí před-
cházet? Ve spolupráci s Ligou pár páru 
pořádáme kurz symptotermální metody, 
který je zaměřen na podporu zdravých 
partnerských vztahů. Uskuteční se ve čty-
řech setkáních pod vedením zkušeného 
lektorského páru. První setkání je směřo-
vané pro širší veřejnost. Bude se konat ve 
čtvrtek 11. října od 18 hod. v budově kurie 
arcibiskupství. Další jsou naplánovány na 
25. října, 15. listopadu a 29. listopadu. 
Bližší informace: Alena Večeřová, tel.:  
587 405 250, e-mail: vecerova@arcibol.cz

kurz efektivního rodičovství (keR)
Milí rodiče, nevíte si rady s dětským hněvem? Trápí vás odmlouvání dítěte a jeho nej-
častější odpověď: „Ne!“? Je vám líto, že na děti křičíte a trestáte je? Chcete děti účinně 
motivovat a přitom je neuplácet? V KERu se naučíte zvládat klasické a stále se opakující 
krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostáváte. Konkrétně budeme spo-
lečně probírat témata: V jakém duchu vychovávat? Vliv původní rodiny, sourozenecká 
konstelace; Proč děti zlobí? Povzbuzování nebo chvála? Zvládání emocí rodičů i dětí; 
Komunikační techniky; Co volit místo trestu? Důslednost a řád dávají jistotu; Kde brát 
sebedůvěru?
Kurz zahájíme víkendem 13. až 14. října. Další setkání se uskuteční 24. října, 31. říj-
na, 7. listopadu a 14. listopadu, a to vždy od 17 do 19.30 hod. na Biskupském nám. 2 
v Olomouci. Lektory kurzu jsou Mgr. Ing. Jan Čapek (psycholog a terapeut manželské-
ho a rodičovského poradenství) a Marcela Kořenková (koordinátorka a lektorka projek-
tu). Kurzovné je 600 Kč za osobu nebo 800 Kč za pár. Kapacita je omezena, je potřeba 
se přihlásit dopředu, a to e-mailem: korenkova@arcibol.cz nebo telefonicky na čísle: 
587 405 250. Další informace o KERu najdete na: www.efektivnirodicovstvi.cz

škola partnerství 
Již jedenáctým rokem vám naše centrum ve spolupráci s Arcidiecézním centrem mlá-
deže v Olomouci nabízí od podzimu 2012 tento kurz věnovaný problematice mezi-
lidských vztahů, především pak vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve 
věku od 16 let, partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe 
navazujících víkendových setkání v průběhu školního roku. Zahrnuje 16 tématických 
bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborní-
ky. Začíná se víkendem 19. až 21.října. Bližší informace: e-mail: vecerova@arcibol.cz, 
tel.: 587 405 250. Přihlašovací formulář najdete na: www.rodinnyzivot.cz nebo na  
www.ado.cz/mladez

duchovní víkend pro vdovy 
Zažíváte ve svém životě bolest nad smrtí manžela? Chcete své vdovství smysluplně pro-
žít, nejen přežít? Potřebujete čas a příležitost k delšímu rozhovoru s knězem? Chcete 
poznat, jak se žije jiným ženám v obdobných životních situacích? Pak přijměte pozvání 
na Svatý Kopeček u Olomouce. Víkend je určen pro ovdovělé ženy, které chtějí nechat 
ozářit všechna břemena vdovství Božím milosrdenstvím a láskou. Program povedou 
MUDr. Jitka Krausová, OV (zasvěcená panna) a Mons. Josef Šich. Uskuteční se od so-
boty 17. do neděle 18. listopadu v Norbertinu, víceúčelovém centru sester premonstrá-
tek na Sadovém nám. 39. Setkání začíná v sobotu registrací přihlášených a ubytováním 
od 9.30 do 10 hod. a končí v neděli po obědě. Cena je stanovena na 600 Kč (zahrnuje 1x 
ubytování, stravu So +Ne a pronájem přednáškových prostor).
O přihlášku na setkání a bližší informace si napište co nejdříve, nejpozději však do 
pondělí 5. listopadu na adresu: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 772 00 
Olomouc, tel.: 587 405 250-3, e-mail: reznickm@arcibol.cz, nebo ji naleznete na našich 
stránkách: www.rodinnyzivot.cz

nabídka vzdělávání pro práci se seniory v programu klas – klub 
aktivních seniorů 

Chtěli byste se naučit základy trénování paměti? Roztancovat seniory, ale vsedě? Vědět 
jak procvičovat motoriku nebo další dovednosti důležité pro seniory? Umět pracovat 
s příběhy, vědět jak na divadelní tvorbu nebo nahlédnout do arteterapie aj.
Nabízíme základní odborný kurz A KLAS – animátor klubů aktivních seniorů, ojedinělé 
školení v ČR od roku 2009. Jste-li vedoucím seniorského klubu, pracujete-li se seniory 
nebo chcete-li založit klub nový a získat materiál pro roční setkávání včetně pracovních 
listů, je tato nabídka právě pro vás. Cena odborného kurzu je 
3850 Kč, přičemž finanční podporu na úhradu kurzu můžete nalézt u vašeho zřizovatele 
klubu seniorů (obec, farnost, děkanátní, mateřská, rodinná centra).
Můžete se přihlašovat. Až bude přihlášených 10 zájemců, vypíšeme termín škole-
ní. Přihlášky, které najdete na: www.rodinnyzivot.cz, pošlete, prosíme, e-mailem na:  
olsenior@seznam.cz, poštou nebo doručte osobně na Centrum pro rodinný život v Olo-
mouci. Absolvent kurzu obdrží certifikát, manuál k použití pro práci se seniory, vy-
pracovaný materiál k roční práci seniorského klubu a pracovní listy. Na základní kurz 
navazují nabídkou i další, jednodenní tématické pokračovací semináře pro vedoucí se-
niorských klubů.
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Přečetli jsme za vás

nabízíme poradenství
Poradenství v obtížných životních situa-
cích – Bc. Marcela Řezníčková
Pastorálně terapeutické poradenství  
– MUDr. Jitka Krausová
Manželské a rodinné poradenství  
– Mgr. Vít Hušek, Th.D.
Bližší informace o poradenství a termí-
nech získáte na tel. 587 405 250-3, e-mail: 
rodina@arcibol.cz

nabídka vzdělávání  
pro lektory přípravy snoubenců 
na manželství 

Vzdělávání je určeno těm manželským pá-
rům, které připravují nebo by měly zájem 
připravovat snoubence na manželství. 
Nabízíme cyklus 4 jednodenních seminá-
řů v termínech: 17. listopadu, 1. prosince, 
12. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vždy od 
9 do 16 hod. v sále arcibiskupské kurie na 
Biskupském nám. 2 v Olomouci. Přihlášky 
na www.rodinnyzivot.cz, pošlete, prosíme, 
e-mailem na: vecerova@arcibol.cz 
Celý cyklus je zdarma, v případě potřeby 
nabízíme zpoplatněné hlídání dětí.

Stránky připravil Peter Markovič

Případ faráře Půčka

Zajímáte se o novodobou historii Valašska nebo celého Zlínského kraje? Potom by vám určitě neměla ujít nově vydaná monografie 
návojenského novokněze Petra Káni (* 1985), jejímž podkladem je autorova diplomová práce z Cyrilometodějské teologické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci. 
Knížka „Případ faráře Půčka“, jejíž součástí je rovněž studie Jitky Jonové mapující situaci katolické církve v Československu v letech 
1945 až 1950, poprvé podrobně a s nezbytnou odbornou erudicí popisuje v souvislostech pochmurnou událost, ke které došlo v Ne-
dašově na jižním Valašsku v lednu 1949. Komando Státní bezpečnosti a Sboru národní bezpečnosti z několika okresů s použitím hru-
bého fyzického násilí vyslýchalo v noci z 21. na 22. ledna zdejší obyvatele, kteří předtím napadli vyšetřovatele StB Josefa Gotzmanna, 
když na faře skončil výslech místního faráře Františka Půčka.
Událost, na kterou si postižení nesli traumatizující vzpomínky po celý život, byla po roce 1989 již několikrát útržkovitě popisována 
v médiích. Petr Káňa však nyní šel i do archivů a vyšetřovacích protokolů a soudních spisů a přibližuje smutnou událost ve všech sou-
vislostech, které umožňují dochované písemné dokumenty i zachycené přímé svědecké výpovědi pamětníků. Přitom jako příslušník 
mladší generace, který už nemá osobní zkušenost s totalitním režimem, zachovává od události přiměřený emoční odstup.
Novokněz Petr Káňa sloužil na konci června 2012 v nedašovském kostele svou první mši svatou. Těžko by si pro svou diplomovou 
práci na ukončení studia CMTF UP mohl najít sobě bližší, zajímavější a dosud podrobně nezpracované téma. Nyní působí jako kap-
lan v Šumperku. Celý svůj život prožil v nedašovské farnosti v sousední přifařené obci Návojná. S řadou mužů, postižených v roce 
1949 v souvislosti s případem Půček krutými výslechy nebo i vězněním, se osobně potkával.
Vázaná knížka Případ faráře Půčka má 95 stran textu a 24 stran obrazových příloh. Za finanční podpory Zlínského kraje ji vydal Jiří 
Polach. Za cenu 150 korun lze tuto publikaci koupit na farních úřadech v Nedašově, Brumově-Bylnici nebo Valašských Kloboukách, 
případně objednat na adrese Ateliér Káňa, Návojná 64, 763 32 Nedašov.  Vojtěch Cekota

upozornění
Duchovní obnova pro rodiny s dětmi v termínu 5. až 7. října je už obsazena.
Podzimní kurz přípravy snoubenců na manželství byl pro nedostatek zájemců zrušen.

časopis Rodinný život
Technologie mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Nové číslo časopisu Rodinný 
život se snaží vystihnout přínosné i stinné a nebezpečné stránky technického pokroku 
a hledá zdravé hranice při využívání možností, které technika nabízí. Představíme vám 
novinky ve světě techniky a komunikace. Kamil Fadrný v rozhovoru vysvětluje, jak je 
možné chránit děti před nebezpečím na síti. Vzhledem k na-
růstajícím případům kyberšikany je důležité poučit děti 
o etickém chování a způsobech obrany.
Víte, že stačí chuť objevovat neznámé, připojení k internetu 
a GPS navigace a vaše rodinné procházky a výlety se stanou 
přitažlivé také pro dospívající potomky, kteří jinak odmítají 
opustit území svého pokoje?
V anketě jsme se ptali dětí, jak a proč tráví čas před obrazov-
kami počítačů a televizí.
Příběh Jakuba a Katky připomene, jak krásná a voňavá je, na 
rozdíl od virtuálního světa, realita skutečná. Kateřina Lach-
manová uvede aktivity Karmelitánského nakladatelství.
Děti se setkají s želvičkou Loudalkou a zaposlouchají se do 
pohádky na dobrou noc. Nechybí soutěže pro malé i velké, 
voňavý recept pana Nágla, křížovka a pozvání na zajímavé poprázdninové akce. 
Předplatné pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké, lze objednat na adrese: Centrum 
pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 250/253, e-mail: 
rodinnyzivot@email.cz 

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které 
připravujeme, nebo také ohlédnutí za těmi, které již proběhly, najdete na našich webo-
vých stránkách: www.rodinnyzivot.cz
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hlasy a ohlasy
cyrilometodějské gymnázium 
slavilo 20 let

Oslavy otevřela 3. září slavnostní mše 
svatá, kterou celebroval otec arcibiskup 
Mons. Jan Graubner. Všichni zaměstnan-
ci školy se pak sešli ke společnému obědu 
do secesních prostor restaurace Národní 
dům v Prostějově. Byli jsme rádi, že otec 
arcibiskup přijal naše pozvání a spolu 
s primátorem města Prostějova strávili 
s námi pěkné chvíle.
Když někdo slaví, pozve přátele a něco 
pěkného a dobrého pro ně připraví.  
Cyrilometodějské gymnázium (CMG) 
slavilo, a tak pozvalo žáky a studenty 
prostějovských základních a středních 
škol, bývalé studenty, učitele, všechny 
příznivce i veřejnost a připravilo pro ně na 
prostějovském náměstí pestrý program.  
Vše odstartoval „Teátr Víti Marčíka“, kte-
rý svou pohádkou o Sněhurce upoutal děti 
tak, že jim vůbec nevadil déšť, jenž se ne-
milosrdně spustil uprostřed představení. 
Po pohádce čekalo na děti čtrnáct stano-
višť s různými aktivitami. Mohly si zkusit 
„sedmimílové boty“, projet se na mini-
kole, střílet z luku, projít lanovou dráhu, 
tančit na DDR deskách nebo si vyrobit 
ozdobu z drátků, zkusit si různé chemic-
ké a fyzikální pokusy nebo luštit hlavola-
my. Studenti oktávy se ujímali hladových 
a žíznivých návštěvníků ve své „CMG Ka-
fárně“, kde nabízeli nápoje a zákusky ta-
jemných názvů, jako „Šnek zahradní pro-
fesorky Krčové“, „Miluščin zpěv“ nebo 
„Matyldin pomerančový kruh záchrany“ 
– zajisté jste poznali, že se jedná o učitelky 
biologie, hudební výchovy a plavání. Před 
deštěm se pak mohli návštěvníci schovat 
v informačním stanu, kde kromě písem-
ných materiálů bylo možné shlédnout na 
velké obrazovce dokument o CMG, kou-
pit si tričko s logem nebo Almanach 20 let 
trvání školy.
V odpoledním bloku se na pódiu před-
stavili bývalí studenti CMG, kteří se, ať 
již profesionálně, nebo amatérsky, vě-
nují umění. Zpěvačka Irena Kousalová, 
skupina Něcomezi a Black Rose, taneční 
skupina židovských tanců RUT a pěvec-
ký sbor Cyrilometodějského gymnázia se 
střídali s moderátorskými vstupy Johany 

Kučerové a Jakuba Krejčího, rovněž ab-
solventů CMG. Několik bývalých studen-
tů vystoupilo na pódium a zavzpomínalo 
na léta strávená na gymnáziu. Všetečných 
otázek moderátorů nezůstali ušetřeni ani 
současní učitelé, ale všichni obstáli a od 
přítomných sklidili zasloužený potlesk. 
Na závěr programu, který by mohl nést 
podtitul Zpívání v dešti, pozval sbor CMG 

ke společnému zpě-
vu i své bývalé členy. 
Známé písně Jaroslava 
Ježka ve sborové úpra-
vě si s chutí zazpívali 
i posluchači.
V chrámu Povýšení sv. 
Kříže se pak rozezvuče-
ly varhany při koncertu 
Karla Martínka, rov-
něž absolventa gym-
názia, dnes titulárního 
varhaníka v chrámu  

biskup josef hrdlička požehnal nové hřiště
Letošní školní rok v Arcibiskupském gymnáziu (AG) v Kroměříži byl jako každoroč-
ně zahájen slavnostní mší svatou v kostele sv. Mořice za účasti žáků a učitelů Církevní 
základní školy v Kroměříži a studentů, učitelů a také velkého počtu absolventů Arcibis-
kupského gymnázia v Kroměříži. Po úvodním slově ředitelů obou církevních škol školní 
kaplan P. Pavel Stuška přivítal hlavního celebranta otce biskupa Josefa Hrdličku a před-
stavil všem přítomným no-
vého jáhna Michala Zahál-
ku, který bude v tomto roce 
působit na gymnáziu. Uví-
tán byl také nový kaplan 
farnosti sv. Mořice P. Anto-
nín Fiala.
Otec biskup Josef ve své 
promluvě mimo jiné zmí-
nil, jak může mladý člo-
věk bojovat s pokušením 
a škodlivými vlivy okolního 
prostředí vnitřním rozhod-
nutím a touhou po pravdě 
a čistotě. Někdy je k tomu 
zapotřebí pouze jemný stisk tlačítka ovladače a volba toho krásnějšího a pravdivějšího. 
Popřál všem studentům hojnost darů Ducha Svatého do nastávajícího školního roku 
a neustálou touhu po poznávání nových věcí. 
Po skončení mše svaté byli všichni přítomní pozváni do areálu Arcibiskupského gym-
názia v Kroměříži, kde bylo slavnostně požehnáno a otevřeno nové víceúčelové hřiště.  
Na úvod školní kaplan P. Pavel Stuška přítomné seznámil s průběhem, důvodem vý-
stavby tohoto hřiště a finanční stránkou celého projektu. Uvedl, že celkové náklady na 
vybudování hřiště činily 990 000 Kč a byly hrazeny z darů od podnikatelů a sponzorů, 
rodičů studentů a přátel AG, z výtěžku plesů AG, z darů od studentů a jiných drobných 
zdrojů. Ředitel školy Štěpán Bekárek zavzpomínal na stavbu předchozího hřiště, kte-
ré se osobně účastnil, a projevil vděčnost, že se vybudování nového hřiště uskutečnilo. 
Školní kaplan otec Stuška připomněl, že hřiště bude sloužit nejen studentům a zaměs-
nancům AG, ale také žákům Církevní základní školy v Kroměříži a širší veřejnosti. Otec 
biskup Josef nové hřiště požehnal a přítomní hosté přestřihnutím pásky otevřeli hřiště 
ke sportovním aktivitám. Dvůr, na kterém se hřiště nachází, dříve zvaný „dlážděný“, byl 
přejmenován na „Tereziin dvůr“ podle spolupatronky Evropy sv. Edity Steinové, řehol-
ním jménem Terezie Benedikty od Kříže. Jako upomínku na tento den každý z přítom-
ných obdržel kartičku s fotografií sv. Edity Steinové a jejím životopisem.

Mgr. Marie Kvapiliková
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

sv. Mořice v Olomouci, který svými bri-
lantními improvizacemi na téma CMG 
a tříd prima až oktáva zklidnil běh toho 
dne a završil oslavy i po duchovní strán-
ce.
K oslavám a přáním však patří též podě-
kování. Poděkování za dvacet plodných, 
náročných, ale i krásných a nadějeplných 
let, za všechny studenty a učitele, přízniv-
ce a všechny, kteří školu zakládali, materi-
álně i duchovně podporovali a podporují. 
Ředitel školy Mgr.Jaroslav Fidrmuc, kte-
rý gymnázium řídí již patnáct let, děkoval 
ten den již mnohokrát. Tentokrát však 
jeho díky směřovaly k Bohu. Závěrečná 
bohoslužba slova, kterou vedl P. Dan Žů-
rek, SDB, byla poděkováním za všechna 
dobra a dary našeho Pána, za modlitby 
a přímluvy, za všechny, jimž záleží na roz-
voji církevního školství.

Mgr. Jitka Hubáčková
Cyrilometodějské gymnázium Prostějov
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centRum PRo školy
velehrad – programy pro školy

Na Velehradě od listopadu budou dvě 
nové pastorační asistentky, Mgr. Alexan-
dra Chytková a Ing. Petra Pilková, realizo-
vat výukové programy pro školy. Postup-
ně rozšíří svou nabídku až na tři výukové 
programy, ze kterých si budou moci školy 
vybrat. Podrobně vás o této nabídce bude-
me informovat v některém z příštích čísel 
OLDINu. 

Pouť pedagogů  
na svatém hostýně

V sobotu 25. srpna se sešli učitelé na Sva-
tém Hostýně a zahájili svou přípravu na 
nový školní rok společnou poutí s rodina-
mi. Část z nich vložila své prosby do pě-
šího putování z Bystřice pod Hostýnem. 
Při mši svaté P. Michal Altrichter, SJ, pro-
mluvil k oběma skupinám jako k vycho-
vatelům, ať už v pozici rodiče či učitele, 
a zdůraznil tři důležité aspekty výchovy: 
vlídné napomínání, zbožné návyky – ri-
tuály a zahleděnost na Boží tvář. Vycházel 
při tom z úryvku evangelia o nalezení Je-
žíše v chrámě. 
Učitelé se po mši svaté sešli v Jurkovičo-
vě sále, který se proměnil na meditativní 
galerii (výstava obrazů Zdeňka Hajné-
ho), která vytvořila pěknou atmosféru 
k promýšlení osobní zkušenosti s vírou 
jako základní dispozici pedagoga. Jako 
východisko použil P. Michal Altrichter 
dokument Svatého otce Benedikta XVI. 
Porta fidei. Propojil tak Rok víry s nad-
cházejícím cyrilometodějským jubileem. 
Tato témata povzbudila učitele k diskuzi 
o osobním svědectví víry ve škole. 
Učitelé svoji pouť na Svatý Hostýn zakon-
čili modlitbou Cesty světla, na které se 
podíleli všichni přítomní. Závěrečné po-
žehnání jim udělil delegát pro pastoraci 
olomoucké arcidiecéze P. Petr Bulvas.

centRum PRo mládež
volání animátorského kurzu

S podzimem přichází jako každý rok i letos nový animátorský kurz v Rajnochovicích. Loni zaslechl jeho 
volání rekordní počet mladých lidí, kteří se rozhodli zúčastnit se během dvou let deseti víkendů. Během 
nich se učí, jak přivádět svoje vrstevníky k Bohu. K tomu jim pomáhají přednášky z oblastí psychologie, 
teologie nebo metodiky vedení společenství. Ale zároveň se během kurzu formuje i osobnost animátorů, 
aby celým svým životem ukazovali na Krista.
Loni se kvůli zvýšenému zájmu musely otevřít dvě animátorské skupiny. Zájem podpořilo Světové setkání 
mládeže v Madridu, odkud se mladí lidé vraceli plní nadšení a touhy předávat svou víru dál. Snad i letošní 
setkáním ve Žďáru nad Sázavou ponese plody.
Animátorský kurz funguje již prakticky dvacet let a prošly jím stovky lidí. Ještě je možno se do kurzu při-
hlašovat. Pro velký zájem ale platí omezení, že z každé farnosti se mohou přihlásit jen dva lidé starší šest-
nácti let. Přihlášky a další informace naleznete na stránce: www.ado.cz/mladez/animator              Jan Pilař

Přehled připravovaných seminářů 
Vzdělávání učitelů (a laických zájemců)
• 13. 10. – Osvícenství, jeho vztah ke křesťanství a Velká francouzská revoluce
Přednáší: Dr. Radomír Malý
Místo konání: budova kurie, Olomouc
Na seminář je vstup zdarma, cena za osvědčení o absolvování semináře je 200 Kč
• 24. a 25. 10. – Cyrilometodějská inspirace 
Přednáší: doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., a Mgr. Michal Hegr
Místo konání: Stojanovo gymnázium Velehrad
Na seminář vstup zdarma, cena za stravu a ubytování 400 Kč

Projekt Vstupy do škol s náboženskými tématy
• 20. 10. – Lidová tradice Dušiček a Halloweenu
Místo konání: budova kurie, Olomouc
Přednáší: Mgr. Helena Polcrová
• 17. 11. – Vánoce (Doba vánoční spojuje starý i nový rok)
Přednáší: sestra Siarda Trochtová a Mgr. Helena Polcrová
Místo konání: budova kurie, Olomouc
• 24. 11. – Vánoce (Doba vánoční spojuje starý i nový rok)
Přednáší: sestra Siarda Trochtová a Mgr. Helena Polcrová
Místo konání: Římskokatolická farnost Luhačovice
Všechny semináře z cyklu Vstupy do škol s náboženskými tématy nabízíme zdarma.
Více se o programech dozvíte na: www.ado.cz v rubrice Vzdělávací instituce (pozvánka 
na nejbližší seminář) nebo na adrese: Centrum pro školy, Helena Polcrová, Biskupské 
nám. 2, 771 01 Olomouc, e-mail: polcrova@arcibol.cz, tel.: 608 837 086

cyrilometodějské jubileum
Příští rok oslavíme 1150 let od příchodu sv.Cyrila a Metoděje do naší země. Toto význač-
né celospolečenské výročí je velkou příležitostí pro všechny věřící k evangelizaci a k no-
vému hlásání toho, co nám tito naši patroni zvěstovali při svém příchodu – poselství 
o Boží lásce a nabídku spásy pro všechen lid.
Centrum pro školy připravuje pro pedagogy různé podněty, semináře i konkrétní na-
bídku materiálů, které mohou pomoci při tomto hlásání ve školách. Naším cílem je 
připomenout význam mise těchto velkých mužů, kteří stáli u zrodu naší kultury a vzdě-
lanosti.

knihy pro děti a mládež
Prof. Petr Piťha vydal knihu Slyšte slovo a zpívejte píseň, která výborným způsobem 
vypráví příběh věrozvěstů formou vhodnou pro děti. Spolu s jímavými ilustracemi Klá-
ry Folvarské-Roseové kniha přímo vybízí ke čtení v rodinách či školách a následnému 
zamyšlení se nad životem sv. Cyrila a Metoděje.
Knihu doplnil prof. Piťha domalovánkami s názvem O svatém Cyrilu a svatém Meto-
dějovi, určenou menším dětem. Zde opět vhodnou formou seznamuje děti se životem 
těchto světců a zároveň dětem dává úkoly, které jim mohou přiblížit oba muže i dobu, ve 
které žili. Pokud máte o některé z daných materiálů zájem, ptejte se ve vašem knihku-
pectví nebo si je objednejte na www.poustevnik-pitha.cz/cz Helena Polcrová

Centrum pro školy
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
tel.: 587 405 219 (243)
e-mail: polcrova@arcibol.cz
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ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKé
Wurmova 9
Pošt. schr. 193 
771 01 OLOMOUC

Placeno převodem 706 037

ŘÍJEN 2012

Uzavřeno k 24. 9. 2012
Změna programu vyhrazena

z diáře aRcibiskuPství

1. 10. pondělí
 9.30 hod. • Šumperk – konference kněží děkanátu Šum-

perk • arcibiskup Jan
 18.00 hod. • Olomouc – Svatá Anna – děkovná mše sva-

tá za pěší pouť umělců • biskup Josef
2. 10. úterý
 15.00 hod. • Velehrad – Stojanov – VIII. vzdělávací for-

mační setkání nemocničních kaplanů • arcibiskup Jan
4. 10. čtvrtek
 17.00 hod. • Olomouc – kapucíni – mše svatá a žehnání 

opravených varhan • biskup Josef
5. 10. pátek
 17.00 hod. • Velká Bystřice – biřmování • biskup Josef
6. 10. sobota
 8.30 hod. • Mistřín – biřmování • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Nová Lhota – biřmování • biskup Josef
 11.00 hod. • Domanín – biřmování • arcibiskup Jan
 15.00 hod. • Svatý Hostýn – pouť za obnovu rodin 

a kněžská povolání (Kroměříž) • arcibiskup Jan
7. 10. neděle
 10.30 hod. • Uherský Brod – růžencová pouť • arcibis-

kup Jan
 10.30 hod. • Otaslavice – biřmování • biskup Josef
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory (sest-

ry) • biskup Josef
8. 10. pondělí
 9.00 hod. – Újezd u Valašských Klobouk – konference 

kněží děkanátu Valašské Klobouky • arcibiskup Jan
9. 10. úterý
 Praha – Stálá rada České biskupské konference • arci-

biskup Jan
10. 10. středa
 10.00 hod. • Vranov u Brna – mše svatá u příležitosti 

zahájení postgraduálního studia na Akademii kano-
nického práva • arcibiskup Jan

 17.00 hod. • Vyhlídka u Blanska – mše svatá pro Studij-
ní formační kurz Sekce pro mládež při České biskup-
ské konferenci • arcibiskup Jan

11. 10. čtvrtek
 9.00 hod. • Svitavy – konference kněží děkanátu Svitavy 

• arcibiskup Jan
 17.00 hod. • Přerov – mše svatá u příležitosti 20. výročí 

Charity • arcibiskup Jan
13. 10. sobota
 10.00 hod. • Praha – beatifikace františkánských mu-

čedníků • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Ruda nad Moravou – biřmování • biskup 

Josef
 17.00 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť s průvodem 

na hřbitov • generální vikář Mons. Josef Nuzík

14. 10. neděle
 10.15 hod. • Svatý Hostýn – dušičková pouť • biskup  

Josef
 10.30 hod. • Kostelec na Hané – biřmování • arcibiskup 

Jan
16. 10. úterý
 Olomouc – Arcibiskupský kněžský seminář – kněžský 

den • arcibiskup Jan a biskup Josef
17. 10. středa
 10.30 hod. • Veselí nad Moravou – konference kněží  

děkanátu Veselí nad Moravou • arcibiskup Jan
18. 10. čtvrtek
 18.00 hod. • Olomouc – dominikáni – mše svatá a  

setkání se zdravotníky • arcibiskup Jan
19. 10. pátek
 11.00 hod. • Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium  

– biřmování • arcibiskup Jan
20. 10. sobota
 10.00 hod. • Rohatec – mše svatá k 100. výročí posvěce-

ní kostela • generální vikář Mons. Josef Nuzík
 10.15 hod. – Svatý Hostýn – XIV. svatohubertská pouť  

• arcibiskup Jan
 16.00 hod. • Dub nad Moravou – dušičková pouť  

• biskup Josef
21. 10. neděle
 10.00 hod. • Chropyně – biřmování • biskup Josef
 10.30 hod. • Strání – biřmování • arcibiskup Jan
 18.00 hod. • Olomouc – dóm – slavnostní nešpory  

(Arcibiskupský kněžský seminář) • arcibiskup Jan
22. 10. pondělí až 24. 10. středa
 Vranov u Brna – zasedání České biskupské konference 

• arcibiskup Jan a biskup Josef
25. 10. čtvrtek
 9.30 hod. • Kroměříž – konference kněží děkanátu  

Kroměříž • arcibiskup Jan
26. 10. pátek
 10.30 hod. • Prostějov – Svatý Kříž – mše svatá u pří-

ležitosti žehnání nového charitního domu Daliborka  
• arcibiskup Jan

27. 10. sobota
 10.00 hod. • Vlčnov – biřmování • arcibiskup Jan
 10.00 hod. • Popovice – biřmování • biskup Josef
 18.00 hod. • Suchdol-Jednov – svatohubertská mše 

svatá • P. Jiří Kopřiva
28. 10. neděle
 8.30 hod. • Hnojice – mše svatá k 200. výročí posvěcení 

kostela • arcibiskup Jan
31. 10. středa
 9.00 hod. • Uherské Hradiště – konference kněží děka-

nátu Uherské Hradiště • arcibiskup Jan


